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Estratégia da cervejaria visa não destruir valor da companhia 
 
Quase quatro anos depois do anúncio de uma das mais polêmicas fusões da história do país, a 
Ambev considera que a associação entre Brahma e Antarctica está concluída. "Finalmente 
consolidamos a fusão", explica ao Valor o diretor-geral da Ambev, Magim Rodriguez Júnior.  
 
Segundo o executivo, a última peça do quebra-cabeças era a reorganização operacional da 
fabricante de bebidas, por meio de uma nova sede em São Paulo e de um departamento de 
serviços compartilhados, em Jaguariúna (ver texto ao lado). 
 
Na quinta colocação do ranking das maiores fabricantes de cerveja do mundo e faturamento anual 
na casa dos R$ 13 bilhões, a Ambev aproveita a consolidação operacional - e participação de 
quase 70% do mercado brasileiro de cerveja, que não deve se alterar significativamente nos 
próximos anos - para crescer com força total no exterior.  
 
Até o final do ano, a empresa quer entrar em mais dois mercados latino-americanos: Guatemala e 
Peru. O anúncio das novas operações ocorre um mês depois de aprovada pelas autoridades 
argentinas a fusão com a Quilmes. Unida a sua maior concorrente regional, criou uma gigante 
com 70% de participação na Argentina, em uma transação envolvendo US$ 596 milhões em troca 
de ativos, que inclui operações no Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile.  
 
O que muda agora é o modelo de expansão. Sem novas aquisições - que gerariam perdas aos 
acionistas por conta da escalada do dólar no Brasil - a companhia vai partir para o "green field": 
investimento em operações a partir da estaca zero. Essa mesma estratégia levou a Brahma, eleita 
marca internacional da Ambev, a ocupar 10% do mercado Venezuelano e 17% do argentino, 
antes da união com a Quilmes.  
 
Ao entrar no Peru e Guatemala, porém, a Ambev está buscando mercados menos desenvolvidos. 
Na Venezuela, o segmento já está amadurecido, com consumo per capita de 75 litros por ano, o 
maior do subcontinente. No Brasil, são 50 litros. Na Argentina, apenas uma associação com a líder 
Quilmes mudaria o cenário do maior mercado da região, depois do Brasil. 
 
"Vamos entrar em países com alto potencial de crescimento da categoria, mesmo que 
enfrentemos apenas um concorrente com 100% das vendas", diz Magim.  
 
Pois é o que vai ocorrer. O investimento mais adiantado é na América Central. A partir de uma 
parceria de distribuição com a Pepsico., a Ambev vai gastar US$ 50 milhões na instalação de uma 
fábrica na Guatemala de pequeno porte - um milhão de hectolitros - para cobrir os países da 
região. O primeiro alvo é a vizinha Costa Rica. 
 
Todo o aparato industrial, que estava desativado no Brasil, foi transportado de navio até a 
Guatemala. A empresa está agora negociando entraves burocrátic os para começar a operar no 
país, monopolizado pela Cervezeria Centro-americana, que detém 100% do mercado com a marca 
Presidente. Segundo Magim, a idéia é oferecer a marca Brahma ao mercado até agosto. Para 
quebrar o monopólio, o executivo conta com o pequeno desenvolvimento do setor no país. "O 
consumo é de apenas 15 litros per capita e a cerveja custa três vezes mais que no Brasil."  
 
No Peru, considerado por analistas internacionais como a "jóia da coroa", na América do Sul, a 
situação não é diferente. O mercado é 100% controlado pela Backus & Johnston (B&J), mas o 
consumo ainda é baixo: 25 litros per capita. O único entrave é a ânsia dos concorrentes regionais 
pelo Peru, que comercializa quase US$ 500 milhões anuais em cerveja.  
 



No ano passado, a B&J vendeu 44,5% de participação para duas rivais relevantes para a Ambev: 
a Cervezeria Regional, do grupo venezuelano Cisneros, e a Bavaria, líder na Colômbia. A partir da 
B&J, as duas empresas selam uma união estratégica importante na região. 
 
Magim e um grupo de executivos da Ambev embarcaram ontem para Lima, a fim de negociar com 
as autoridades locais a instalação de uma fábrica no Peru. Segundo notícia publicada pelo diário 
econômico local "Gestión", a Ambev investiria US$ 38 milhões na operação, sendo US$ 25 milhões 
em infra-estrutura. Magim não confirma os valores divulgados. 
 
No segmento de refrigerantes, a Ambev também quer acelerar sua internacionalização, com o 
Guaraná Antarctica. Depois de entrar em Portugal, Espanha e Porto Rico, o foco agora será 
aproveitar as sinergias com a Quilmes para implementar a marca na américa do Sul, 
provavelmente pela Argentina e Uruguai. 
 
Magim diz não ter o resultado consolidado dos primeiros meses de venda do Guaraná no exterior, 
mas garante que o produto vem cumprindo metas em Portugal e Espanha, à exceção de Porto 
Rico, onde o produto "não começou muito bem".  
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